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28 maart 2022

Oekraïne
Aan alle mensen die spulletjes meegegeven hebben naar
onze school, hartelijk dank…
Wij zorgen dat het goed terecht komt.
Wij blijven elke dag hopen dat de oorlog stopt!!!
Schoolkrant
De kinderen brengen weer een mooie schoolkrant mee.
Je kan er in lezen wat zich allemaal heeft afgespeeld in onze
school de afgelopen weken. Zeker de moeite waard om door
te lezen. De kinderen hebben er hun best voor gedaan!
Rapport
Hard gewerkt, puntjes verdiend, een mooi rapport…
Zeker de moeite waard om weer samen met je kind dit
even te doorlopen en een schouderklop, een dikke duim doet
wonderen…

Mooier weer
Het zonnetje heeft prachtig geschenen de afgelopen weken.
De kinderen denken al dat het zomer is. De temperaturen
zijn echter nog aan de lage kant… Daarom vragen we om nog
even te wachten met zomerbloesjes, broekjes, kleedjes.
Ook zien we een aantal kinderen met hele lange haren die
voortdurend voor hun ogen hangen. Dit is voor de ogen niet
gezond en voor de leerkracht moeilijk om oogcontact met de
leerling te zoeken bij het geven van opdrachten, enz.
Daarom : Lees er onze dresscode, die je terugvindt in het
schoolreglement, nog zeker even op na.
Laatste vrijdag :
Viering, forum, beloning

Pasen : is als een bloemknop die
na de duistere winter zachtjes
opengaat. De prachtige kleuren
trekken mensen aan en brengt en
levensvreugd.
Zo bracht ook de verrijzenis van Jezus
levenskracht en levensvreugde wereldwijd
bij mensen die in Hem geloven.

Forum :
We sluiten weer allemaal gezellig af…
Toonmomenten over ons project, liedjes uit
solbémol, winnaars van de schoolkrantwedstrijd…
Beloning :
We hebben ervoor gewerkt, onze muntjes verdiend en we
mogen weer van een leuke beloning genieten!
En….misschien is de paashaas ook van de partij!

Een fijne vakantie aan iedereen…
Een zalige Pasen…

